
 

 

 
                     برائے فوری اجراء

 

 سٹی آف برامپٹن خواتین کے بین االقوامی دن کی تقریبات کی میزبانی کر رہا ہے
 

منانے کے لیے سٹی ہال میں بروز اتوار  کی خوشیاں خواتین کے عالمی دن کی رنگا رنگ تقریبات – (2020فروری  20برامپٹن، آن )
بجے تک سٹی آف برامپٹن کے ساتھ شامل ہو جائیں، جس میں ورکشاپس، جشن کی واک، فن  2بجے سے دن  10مارچ کو صبح  8مورخہ 

 کے براہ راست مظاہرے اور ہلکی پھلکی ریفریشمنٹس بھی شامل ہوں گی۔
  

روینا سینٹوس اور سٹی کونسلر چارمین ولیمز کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس جشن میں سٹی ٹی میئر پیٹرک براؤن، عالقائی کونسلر 
جین آگسٹین بطور کوئین کی پریوی کونسل کی ممبر اور  محترمہوی کی کرسٹینا ہورون بطور ماسٹر آف سیریمنیز اور کلیدی مقرر اور 

میں کینیڈا کے ہاؤس آف کامنز کے لیے منتخب ہونے  1993مسماۃ آگسٹین نے آرڈر آف کینیڈا کی ہم نشین کے طور پر شریک ہوں گی۔ 
 والی کینیڈا کی پہلی افریقی خاتون کے طور پر تاریخ رقم کی۔

 
 بجے تک ورکشاپس کا درج ذیل سلسلہ پیش کریں گے: 12تا دن  10زونٹا کلب آف برامپٹن اور کیلیڈون صبح  

 

  ( کامیاب کاروباری خوتینSuccessful Women in Business) 

  ( سیاست میں با اختیار خواتینPowerful Women in Politics) 

  ( صنفی مساوات اور برابری کے لیے جنگ اور وکالتFighting for Gender Equity, Equality and Advocacy) 

  ( مأوں کو با اختیار بناناEmpowering Mothers) 

  ( نوجوانوں کو وابستہ رکھناEngaging Youth and Teens) 

  ( دماغ، روح، صحت اور تندرستیMind, Soul, Health and Well-being) 

  ( مختلف ثقافتوں اور عقائد کی حامل خواتین کو ترغیب دیناInspiring Women of Culture and Faith) 

  STEM ( میں موجود خواتینWomen in STEM) 
 

فروری تک  28کروانا الزمی ہے۔ شرکت کے متمنی افراد سے گزارش ہے کہ وہ  تمام ورکشاپس میں شرکت مفت ہے مگر رجسٹریشن 
 کر دیں۔ corporate.events@brampton.caاپنی شرکت کی تصدیق بذریعہ  

 
بجے منعقد ہونے والی جشن کی واک میں شرکت کے لیے تشریف الئیں، جو ڈیلی ٹائمز  12ہر کسی کو دعوت دی جاتی ہے کہ دن  

پر  12:30اسکوائر، کوئین اسٹریٹ سے مین اسٹریٹ سأوتھ کے ساتھ، تا سٹی ہال آٹریم تک منعقد کی جائے گی۔ تقریب کا باضابطہ آغاز دن 
ور برامپٹن سٹی کونسل کی ماضی اور موجودہ خواتین اراکین کی ہو گا، جس میں تقریریں اور فن کے مظاہرے پیش کیے جائیں گے ا

 خدمات کو باضابطہ طور پر خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔
 

خواتین کا عالمی دن خواتین کی سماجی، معاشی، ثقافتی اور سیاسی کامیابیوں کو منانے کا عالمی دن ہے۔ اس میں صنفی مساوات کی  
ملی اقدامات اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے اس سال کی مہم کا مرکزی خیال اِیچ فار ایکوئل کاوشتوں کو تیز کرنے کے لیے ع

#(EachforEqualہے۔ ) 
 

خواتین کے عالمی دن پر سٹی آف برامپٹن کی جانب سے منعقد کی جانے والی تقریبات کے بارے میں مزید تفصیالت کے لیے  
www.brampton.ca    مالحظہ کریں۔ 

 
 اقتباسات

 
"ہمارے شہر کی تعمیر و ترقی میں خواتین کی بے پناہ شراکت اور برامپٹن سٹی کونسل میں خدمات انجام دینے والی مضبوط خواتین کی  

خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے سے ہماری متنوع کمیونٹی پھولوں کے ایک خوبصورت گلدستے کا منظر پیش کرتی ہے۔ یہ تقریبات نہ 
 خواتین بلکہ پورے کینیڈا اور پوری دنیا کی خواتین کی کامیابیوں کی خوشیاں منانے کا ایک نادر موقع ہیں۔"   صرف یہاں برامپٹن کی 

 
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن         -
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خاتون منتخب ہوئی  "ان تقریبات کی شریک میزبانی کرنا ہمارے لیے نہایت فخر کا باعث ہے کیونکہ پیل ریجن میں پہلی مرتبہ ایک فلپائنی
ہے۔ اس طرح کی تقریبات خواتین کے خالف تشدد کے خاتمے کے لیے ہماری مضبوط وکالت اور آگاہی کی کوششوں میں اضافہ کرتی ہیں۔ 

میں امید کرتی ہوں کہ برامپٹن کی تمام کمیونٹیز کی خواتین اور مرد، خواتین کے کارناموں کی خوشیاں منانے میں ہماری ورکشاپوں کے 
بحث و مباحثوں میں شامل ہوں گے اور صنفی توازن کو دنیا میں زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر 

 ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔"
 

 5اور  1روینہ سینتوس، ریجنل کونسلر، وارڈز        - 
 

برامٹن کی پہلی سیاہ فام خاتون کونسلر ہونے کی حیثیت سے، مجھے اس تقریب کی میزبانی کرنے اور ایسی خواتین کی خدمات کو خراج  
تحسین پیش کرنے پر بہت فخر ہے جو مجھ سے پہلے آئیں اور میرے لیے مشعل راہ ثابت ہوئیں۔ محترمہ جین آگسٹین کی تعلیم، سیاست اور 

ں بہت سی کامیابیوں جیسی شاندار مثالوں کو مدنظر رکھتے ہوئے،  خواتین کا عالمی دن ہمارے تمام کارناموں کی معاشرتی مقاصد می
 خوشیاں منانے کا ایک شاندار موقع ہے۔"  

 
 8اور  7چارمین ولیمز، ریجنل کونسلر، وارڈز        -

 
 

-30- 

ہر عمل کا مرکز  کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

ی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوج
یاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کام

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کمیونٹی انگیجمنٹکوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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